
Verslag bewonersavond Warm Wageningen 23 mei  
Nude, de Buurt-West, de Buurt-Oost 

In rood heeft de gemeente getracht direct vragen te beantwoorden.  

 

Algemeen 

Geslaagde en informatieve avond voor de bewoners, bijna alle deelnemers zijn enthousiast om hun 

huis duurzamer te maken. Mensen willen graag wat doen, maar weten niet altijd hoe en wat. 

Algemene interesse/vraag naar de powerpoint en het materiaal wat op tafel lag (de buurtscan)  

wordt toegestuurd aan de deelnemers  

Nude 

- Bewoners komen met het doorloopschema uit op ‘Warmtenet kansrijk’ in hun buurt, met 

veel hoogbouw in de wijk. Er zijn wel vragen over hoe we de hoogte in kunnen met een 

warmtenet. Moeten er extra leidingen aangelegd worden?  

Bij de meeste hoogbouw in de Nude is er een centraal ketelhuis. Hier zal de ketel 

verwijderd worden (in sommige gevallen kan hij blijven staan als back-up). Er komt een 

warmtewisselaar te staan. Warmte uit het warmtenet gaat door de warmtewisselaar en die 

geeft deze warmte af aan een gescheiden warmtenetje in het complex zelf. Dit netje moet  

langs alle appartementen lopen. Inderdaad nieuwe leidingen dus. Of ieder appartement 

vervolgens weer een eigen warmtewisselaar krijgt of een warmtemeter is maatwerk. 

- Zijn de leidingen nou wel of niet geschikt voor waterstofgas? Allemaal of deels, en welke 

dan niet? Pvc wel of niet? Staal? 

Pvc, PE en staal zijn alle geschikt. Gietijzer niet. 

- Wordt er wel rekening gehouden met dat er in de toekomst veel meer elektrische auto’s 

rijden? Wat is de impact van al die extra laadpunten op onze infrastructuur? 

Daar wordt zeker rekening mee gehouden. De elektrische infrastructuur zal op vele punten 

slimmer gemaakt moeten worden en/of verzwaard worden. Overigens niet alleen als gevolg 

van elektrische laadpalen. 

- Het idee van de restwarmte van Parenco wordt goed ontvangen. Toch zonde als er niks 

mee wordt gedaan! Maar er wordt wel aangekaart dat het een tussenstap is, overstap naar 

aardwarmte is beter. 

- Bewoner zegt dat er nu een wet is dat gasleidingen weggehaald moeten worden als bijv. 

een hele flat van het gas af gaat, maar klopt dat nog? Aangezien H2 een optie is, zou 

dubbel werk zonde zijn. 

Stel dat er een warmtenet in de wijk komt, dan worden de gasleidingen op termijn niet 

meer onderhouden en kunnen ze gerust weggehaald worden. Er is dan immers een 

oplossing gevonden waarvoor de leidingen niet meer nodig zijn. Tot die tijd, óf tot er een 

andere oplossing is, kunnen de leidingen blijven zitten.   

- Deelnemers maken zich zorgen over ‘wie betaalt?’ 

De Buurt-West 

- Eén deelneemster zegt dat bijna haar hele huis al geïsoleerd is, maar het lastige puntdak 

niet.  

- Huurder bij de Woningstichting wilde dubbel glas, ze waren akkoord, maar toen werd er 

asbest ontdekt. Nu vraagt ze zich af wanneer ooit dat enkel glas nog wordt vervangen…?! 

- Andere bewoner heeft al veel zonnepanelen en is zelfs leverancier bij Vallei-Energie. Niet 

bij iedereen is bekend dat je als burger ook leverancier kan zijn. 

- Antwoorden op de vraag ‘Waarom heeft u nog geen isolatiemaatregelen genomen?’ -> 

‘Gedoe!’ en ‘Gebrek aan eigenaarschap’ 

 

De Buurt-Oost 



- Bewoner denkt zelf niks te hebben aan een warmtenet van Parenco. 6400 huizen is best 

weinig, er zijn er veel meer in Ede en Wageningen. Wat wordt er eerst verwarmd met hun 

restwarmte? Als eerst de grote gebouwen gedaan worden, is ze bang dat er niks overblijft. 

Naast enkele woningen in Renkum zijn het vooral woningen in Wageningen die in dat getal 

van 6400 zitten. Er worden geen woningen in Ede mee verwarmd. Het warmtenet wordt 

pas doorgetrokken naar Ede als er geothermie beschikbaar komt; dan is er namelijk voor 

16.000 woningen aan warmte. 

 

- Bewoners hebben discussie over vervangen van dubbelglas (wat er bijv. al 10 jaar in zit) 

voor HR ++(+). Loont dat?  

In de volgende link staat een test waarmee u er achter komt of u HR glas heeft of dat u 

(meer dan 10 jaar oude glas) geen HR glas is. 

https://www.milieucentraal.nl/media/4253/hoe-check-ik-het-glas-in-mijn-ramendocx.pdf 

 

- Er heerst het gevoel dat de duurste maatregel de beste is… Waar ligt het omslagpunt, wat 

kies je nou? Want er komt steeds wel weer iets nieuwers en beters.  

Als het gaat om isolatiemaatregelen moet u vooral niet wachten. Op isolatiegebied is er 

veel minder innovatie dan op het gebied van installaties. Als u nu isoleert gaat u direct 

besparen en ervaart u direct comfort door een warmer huis in de winter en een koeler huis 

in de zomer. 

 

- Discussie over ventileren in huis. Als je beneden stookt, stook je eigenlijk boven ook (via 

de vloer, ook al staan boven de radiatoren uit). Maar mensen zetten boven de ramen open 

om te luchten.  

Tip; permanent luchten door open ramen is niet nodig! Zet in koude periodes na het 

opstaan even kort twee ramen aan weerszijden van het huis open om te spuien. Sluit deze 

weer na 5-10 min. De lucht op de slaapverdieping is dan voldoende ververst. 

 

- Bewoner zou graag een adviseur van de gemeente in huis willen. Hij heeft een jaren ’20 

huis en weet niet goed waar hij moet beginnen. Hij vraagt zich af hoeveel dat kost? 

Een onafhankelijk energieadviseur aan huis laten komen kost tussen de 60-75 euro per 

uur. Dit geld is echter snel terug verdiend als u zich voorneemt de adviseur vooral te 

vragen naar de meest lonende maatregel (in comfort en besparing) en als u deze ook 

daadwerkelijk uit gaat voeren. 

 

- Op de vraag waarom bewoners denken dat nog niet hun hele wijk vol ligt met 

zonnepanelen  geld! 

 

- Vraag of je de warmte van een zonneboiler ook op kunt slaan? Of moet je dat meteen 

gebruiken? 

Een zonneboilersysteem heeft altijd een goed geïsoleerd opslagvat. Na een dag met 

voldoende dag/zonlicht (ook in de winter!) kunt u dus ook ’s avonds laat nog genieten van 

warm douchewater uit het voorraadvat. Is het vat leeg dan pakt de cv-ketel het naadloos 

over. 

https://www.milieucentraal.nl/media/4253/hoe-check-ik-het-glas-in-mijn-ramendocx.pdf

